
Praktik inom Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter
(SRHR) HT 2021

Är du student och intresserad av SRHR, påverkan och utvecklingssamarbete? Vill du få
användning av dina teoretiska kunskaper och samtidigt få inblick i vad som sker på en
arbetsplats som sysslar med dessa frågor? Då är vi rätt praktikplats för dig! Till
höstterminen 2021 söker vi en praktikant till vårt kansli i Stockholm.

Om praktikplatsen
Läkare i Världen är en människorättsorganisation som arbetar för allas rätt till vård. Det gör vi
genom vårdinsatser, psykosocialt stöd och juridisk rådgivning. Hos finns stora möjligheter att
ta egna initiativ och bidra till att utveckla vårt arbete.

SRHR och könsbaserat våld (GBV) är två av våra stora fokusområden och i din praktik ingår
allt från politiskt researcharbete och omvärldsbevakning till kontakt med  papperslösa och
migranter i behov av vård. I de administrativa uppgifterna ingår bland annat att bearbeta och
sammanställa statistik, följa upp patientärenden, samt kommunicera internt och externt.

I dina uppgifter som praktikant på kansliet ingår också att driva ett eget projekt, gärna inom
området SRHR och/eller smittskydd. Vi håller utbildningar och workshops för våra volontärer,
därför ingår även enstaka tillfällen med kvällsarbete. Praktikperioden är på heltid, förlagd till
vårt kansli i Stockholm.

Vi söker dig som
● Studerar på mastersnivå och har ett stort engagemang för SRHR, mänskliga

rättigheter och rättvisefrågor
● Talar flytande svenska och engelska, samt gärna ett annat språk
● Är initiativtagande, öppen och nyfiken
● Trivs att jobba i team och är van vid att möta människor i alla

åldrar och med olika bakgrund
● Med fördel har tidigare erfarenhet av att arbeta i ideell sektor
● Gärna har kunskap om SRHR och STI/hivprevention

Vill du vara med och bidra till en bättre värld hos oss på Läkare i Världen -
varmt välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Skicka din ansökan, inklusive personligt brev och CV senast 21 maj 2021 till:
ansokan@lakareivarlden.se märk din ansökan med “Praktik SRHR”. Vid frågor, kontakta  Ida
Carlsson 076-2242676, ida.carlsson@lakareivarlden.se


